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BEKENDMAKING 

 

Zitting Gemeenteraad 

van 19 mei 2009 

om 20:00 uur 
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat, van heden af voor een termijn van 
tien dagen, tot en met 4 juni 2009 om 12.00 uur, de lijst van de door de gemeenteraad van 19 
mei 2009 genomen beslissingen, ter inzage ligt bij het onthaal tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. 
 
 

OVERZICHTSLIJST VAN DE RAADSZITTING VAN 19 mei 2009 
 
 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       Gaselwest – Algemene vergadering van 26 juni 2009 - kennisname agenda en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
Kennisname agenda algemene vergadering van Gaselwest, zoals voorgeschreven door het 
decreet Intergemeentelijke samenwerking. 
2       Figga – Algemene vergadering van 26 juni 2009 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 
Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente bij de algemene vergadering van Figga van 26 juni 
2009 overeenkomstig het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

3       Openverklaring van het ambt van financieel beheerder/gemeenteontvanger te 
vervullen bij bevordering 
Openverklaring betrekking van financieel beheerder/gemeenteontvanger overeenkomstig 
art. 43, § 2 – 7° van het gemeentedecreet en overeenkomstig de rechtspositieregeling van 
de gemeente Ingelmunster. 
4       Ontslag uit de Gemeenschappelijke sociale dienst van de RSZPPO en toetreding tot de 
vzw Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen 
Beslissing tot ontslag uit de GSD-RSZPPO en tot toetreding tot GSD-V. 

BEGROTING 

5       Goedkeuring gemeenterekening voor het dienstjaar 2008 
Goedkeuring rekening voor het dienstjaar 2008. 

PATRIMONIUM 

6       Toetreding van de gemeente tot de Bosgroep IJzer en Leie v.z.w.  
Beslissing tot toetreding 



  

RUIMTELIJKE ORDENING 

7       Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Gentstraat-noord – voorlopige 
vaststelling 
Voorlopige vaststelling RUP in uitvoering van het Decreet Ruimtelijke ordening. 

OPENBARE WERKEN 

8       Herinrichting van het centrum – aktename stand van zaken 
Kennisname. 

VERKEER 

9       Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het Acaciaplein 
Aanvullend verkeersreglement overeenkomstig artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet. 
10      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Izegemstraat 
Aanvullend verkeersreglement overeenkomstig artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet. 
11      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
snelheidsbeperking in de Oostrozebekestraat, vanaf de Gentstraat tot aan de Ring 
Aanvullend verkeersreglement overeenkomstig artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet. 
12      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
snelheidsbeperking ter hoogte van de oude H. Hartschool in de Bruggestraat 
Aanvullend verkeersreglement overeenkomstig artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet. 

SPORT 

13      Subsidiereglement impulssubsidies 2009–2013 voor de sportclubs met jeugdwerking 
- Goedkeuren wijziging 
Wijziging aan subsidiereglement. 

BIJKOMENDE PUNTEN 

14      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 7 
mei 2009 
Het betreft een vraagt naar de houding van het college van burgemeester en schepenen 
tegenover het Arrest van de Raad van State met betrekking tot het BPA Sportcentrum. 
15      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 7 
mei 2009 
Het betreft een voorstel tot het plaatsen van aanvullende tijdelijke verkeersboden in de 
omleiding voor de werken in de Izegemstraat. 
16      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
13 mei 2009 
Het betreft een voorstel tot het plaatsen van zitbanken langs het Kanaal. 
17      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
13 mei 2009 
Het betreft een vraag inzake het zwerfkattenbeleid. 
18      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
13 mei 2009 
Het betreft een vraag over de organisatie van de komende verkiezingen. 
19      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
13 mei 2009 
Het betreft een vraag over het gebruik van thermografische foto’s bij woningisolatie. 
20      Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
13 mei 2009 
Het betreft een vraag over de deelname van bibliotheekpersoneel aan een cursus. 
21      Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
13 mei 2009 
Het betreft een vraag over de dure dienstverlening van de VMW. 
22      Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail van 
13 mei 2009 
Het betreft een vraag over de werkwijze bij het toekennen van subsidies aan verenigingen. 



  

BESLOTEN ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

23      Figga – Algemene vergadering van 26 juni 2009 – aanduiding vertegenwoordiger 
Aanwijzing van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van Figga van 26 juni 2009. 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

24      Aktename vervroegde oppensioenstelling op medische gronden per 1 mei 2009 
Aktename 

BIJKOMENDE PUNTEN 

25      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 14 
mei 2009 
Het betreft een vraag inzake overmatige stofhinder in de Lysbrugstraat. 

Opgemaakt te Ingelmunster op 20 mei 2009 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester, 

 

 
 
 


